
PODÁVANIE ŽIADOSTI NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 

                                   2021/2022 

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov po dohode so zriaďovateľom určujem miesto a termín 

podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

pre školský rok 2021/2022 v  

Materskej škole, Matejovce nad Hornádom č. 97 

 

Miesto podávania žiadosti: kancelária riaditeľky MŠ 

Termín podávania žiadosti: od 1. mája do 31. mája 2021 v čase od 

11:00 do 15:30 hod. 

Zákonný zástupca však môže podať žiadosť aj poštou, kuriérom na 

adresu materskej školy, alebo e-mailom- odoslaním naskenovaného 

tlačiva na emailovú adresu:  

materskaskola@obecmatejovcenadhornadom.sk 

K zápisu je potrebný: 

a) Rodný list dieťaťa 

b) Preukaz totožnosti zákonného zástupcu 

 

PODMIENKY NA PRIJATIE: 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením 

o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 
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a dorast. (§3 ods. 1 vyhl.308/2009 Z.z. v znení neskorších zmien 

a doplnkov. ) 

FORMULÁR ŽIADOSTI OBDRŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA U RIADITEĽKY 

MATERSKEJ ŠKOLY. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma: 

- Dieťa, ktoré dovršilo päť rokov veku do 31.augusta 2021 , pre 

takéto dieťa je predprimárne vzdelávanie p o v i n n é. 

- Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2021 

vrátane dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne 

žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od  

1.septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

- Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky 

- Dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej 

dochádzky ( § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z) 

- Dieťa vo veku spravidla troch rokov 

- Dieťa mladšie ako tri roky len ak sú zabezpečené personálne 

podmienky a len s vypestovanými hygienickými 

a sebaobslužnými návykmi. 

- Dieťa s trvalým pobytom v obci Matejovce nad Hornádom 

ďalej podľa spádovej oblasti. 

- Ak ide o dieťa so ŠVVP, zákonný zástupca predloží spolu so 

žiadosťou aj vyjadrenie príslušného zariadenia. 

 

V Matejovciach nad Hornádom 

31.3.2021                                                                          Bc. Lenka Vrabľová 

                                                                                      riaditeľka materskej školy 



 

 


